El Consell Nacional de la Joventut a favor de la Renda Bàsica Universal
43a Assemblea General Ordinària – 27 de febrer de 2021
La situació social i econòmica de les joves, que ha estat especialment precària des de la crisi
del 2008, es troba actualment en un punt crític. Així ho demostra l’informe “Situació laboral
de les persones joves a Catalunya”, de l’Observatori Català de la Joventut, el qual ha
visibilitzat dades com la taxa d’atur juvenil, que es troba al voltant del 38,1% en el tram
d’edat de 16 a 24 anys, o la taxa d’emancipació, que se situa en el mínim històric del 18,8%.
Amb dades com aquestes, a les joves se’ns albira una realitat incerta en la qual no disposem
de les condicions materials necessàries per a garantir la dignitat dels nostres projectes de
vida.
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) sempre hem considerat
necessària la implementació de polítiques públiques que garanteixin els nostres drets bàsics,
i és per això que ens posicionem a favor de la Renda Bàsica Universal (RBU) en tant que
proves de la seva implementació en llocs com a Finlàndia, Alaska, Kènia, Alemanya o el
Canadà, han demostrat que la RBU és una eina útil que genera benestar socioeconòmic a la
ciutadania més vulnerable, augmenta la sensació de justícia social i disminueix el grau de
desigualtat en els sistemes socials. Aquests exemples també ens avalen en un fet
indispensable i és que una RBU no pot donar-se si no va de la mà d'un enfortiment dels
serveis públics tals com l'educació, la sanitat o els serveis socials.
Col·lectius com el feminista, l’LGTBI, les persones psiquiatritzades, les treballadores i
educadores socials o bé les artistes s’han posicionat recentment a favor de la Renda Bàsica
Universal. Considerem que es tracta d’una mesura equitativa que posa al centre la vida,
assegurant un mínim per a tothom, i evita que persones en situació vulnerable es vegin
obligades a acceptar condicions laborals indignes.
Ens sembla indispensable remarcar el caràcter incondicional que tindria una Renda Bàsica
respecte a la resta de Rendes que són condicionals. Aquesta condicionalitat de les rendes o
ajudes que estem acostumades a rebre generen moltes limitacions i “forats” en el sistema
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així com potencien l’estigma i la idea d’haver de merèixer un suport. Amb la Renda Bàsica
Universal deixarem de parlar d’ajudes i passarem a parlar de drets.
Per últim, com a associacionisme juvenil sabem com és de costosa la participació quan
estem precaritzades. Una Renda Bàsica Universal permetria una conciliació òptima i
facilitaria, per tant, que més persones es poguessin permetre formar part de col·lectius
organitzats, associacions, moviments i un llarg etcètera d'iniciatives necessàries per millorar
la nostra societat i que han de ser espais on tothom tingui cabuda.
Per avançar cap a una societat més justa i equitativa, on les joves no hàgim de demanar
permís ni ser explotades per tal d’emancipar-nos i iniciar els nostres projectes de vida,
demanem la implementació de la Renda Bàsica Universal.

Resolució presentada pel Secretariat del CNJC, JCC I Jovent Republicà
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